
 Noogleberry automatisk penispumpe 
 

 
 
INTRODUKSJON 
Noogleberrys automatiske penispumpe tilbyr en ikke-kirurgisk metode for å oppnå ereksjon i forbindelse med samleie. 
Systemet kan også benyttes som et treningsapparat i forbindelse med målsetting om å øke størrelsen og fastheten på 
ereksjonen. Pumpen genererer et vakuum som øker blodtilstrømningen til penis, som igjen gir en ereksjon. En ring 
holder penis erigert. Denne ringen beholdes på gjennom samleiet. Det tar alltid litt tid før du klarer å bruke systemet 
korrekt. Tilbehør som følger med pumpen er: 
 

● Batteripumpe (grå)                ● 1 x stor sylinderring (blå) 
● Blå pumpe/sylinder krage (ikke vist)  ● 1 x liten sylinderring (rød) 
● 1 x koneformet lokk (hvit)    ● 6 x ereksjonsringer av ulik størrelse 
● Penissylinder (gjennomsiktig)   ● 1 x tube vannbasert glidemiddel 

 
INSTRUKSJON 
Systemet fungerer best dersom du står oppreist. For å sette sammen enheten, trykk batteripumpen med den blå 
kragen ned i sylinderen. Du trenger 2xAA batterier til batteripumpen. Trykk på startknappen merket ON/OFF for å 
skape vakuum og sett reguleringsknappen HIGH/LOW på HIGH. Regulatoren justerer trykket i så liten grad at det 
kanskje ikke er merkbart. Tren på å holde sylinderen mot håndflaten. Du skal føle vakuumtrykket. Hvis ikke, flytt 
hånden rundt for å lage bedre forsegling. For å løse ut vakuumet, trykk på utløserknappen merket PUSH på siden av 
pumpen. Da føler du trykket falle og håndflaten løses ut.  
Det medfølger to store sylinderringer med ulik størrelse for å redusere sylinderens diameter dersom penis er for smal. 
Begynn med og prøve pumpen uten disse ringene. Dersom penis er for smal for sylinderen, prøv den største ringen 
først ved å sette den inn i sylinderens åpne ende. 

 
Trinn 1: Plasser det koneformede lokket (hvitt) på den åpne enden av plastsylinderen.Velg den største 
ereksjonsringen (oransje) og trekk denne over det koneformede lokket og helt til enden av plastsylinderen. Tips: Det 
kan være enklere å trekke ereksjonsringen over det koneformede lokket hvis du tar litt gel på lokket.Mange synes det 
er enklere å ikke benytte det koneformede lokket og bare trekke ereksjonsringen direkte over plastsylinderen. 
 
Trinn 2: Fjern hår fra penisroten. Hårvekst kan gjøre det vanskeligere å oppnå vakuum. 
 
Trinn 3: Bruk litt gel på innsiden av plastsylinderen (bruk fingeren), ca 5 cm. Påfør også gel på tuppen, skaftet og ved 
roten av penis. 
 
 Trinn 4: I stående eller sittende stilling, plasser sylinderen over penis og vri forsiktig frem og tilbake for å lage en luft-
tett forsegling mot kroppen. Vær sikker på at testiklene ikke er inne i sylinderen. Mens du holder den åpne enden av 
sylinderen mot magen, trykk på ON knappen slik at luften gradvis trekkes ut. Stopp etter kort tid for å tillate jevn 
blodtilstrømning i penis. Etter ca. 10 sekunder pumper du 2-3 ganger til og stopper litt igjen for å tillate 
blodtilstrømningen. Fortsett med denne start/stopp prosessen til full ereksjon er oppnådd. Dersom du pumper for 
hurtig kan du hindre en tilstrekkelig ereksjon. Stopp dersom du føler et ubehag og vent til ubehaget går over (se 
forsiktighetsregler nedenfor).  
Det kan ta noe trening før blod årene i penis blir vant til denne prosessen og ereksjon kan oppnås enkelt. Du vil snart 
finne den teknikken som fungerer best for deg. Tips: Tren på å oppnå ereksjon på denne måten og når du mester 
teknikken, begynner du å bruke penisringene. 

 
Trinn 5: Ringene. Start med den største ringen som skulle ha vært plassert over den åpne enden av sylinderen ved å 
bruke det koneformete lokket, eller manuelt hvis du foretrekker det. Hvis den første ringen ikke holder ereksjonen, 
prøv neste størrelse. Fortsett utprøvingen til du finner den ringen som strammer minst og holder ereksjonen. For å 
bruke ringene, pump til ereksjon observeres gjennom sylinderen. Stopp å pumpe og la ringen gli av sylinderen og til 
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penisroten. For å fjerne sylinderen, trykk på pumpens utløserknapp for å fjerne vakuumet. Sammen med de rette 
ereksjonsringene skal penis nå være egnet for samleie. Tips: Hvis 1 ring ikke er tilstrekkelig for ereksjon, prøv å bruke 
2 stk sammen. Ringene er laget stramme med hensikt. Du kan øke diameteren ved å klippe den innerste 
gummiringen, enten helt eller delvis, avhengig av hvor stor du trenger den. 

 

 

                                                       
 
Dersom du ikke tolererer ringene, finnes det 2 større størrelser og en justerbar ring som kan fåes ved henvendelse til 
support@noogleberry.com eller post@quintet.no. Sett med ereksjonsringer finner du på www.quintet.no  
 
Trinn 6: Fjerning av ereksjonsring. Etter samleie og innen 30 minutter, fjern ringen fra penis ved å rulle den av eller 
dra i sidekantene. Penis blir slapp idet ringen fjernes. Vent 60 minutter før du bruker pumpesystemet igjen. Ringene er 
laget for å være stramme, men vil løsne noe ved bruk. Dersom du føler at de er for stramme, kan de løsnes ved å 
strekkes eller plasser dem i varmt vann og strekk for å tilpasse.  
 
ADVARSEL: Ikke bruk ereksjonsringen lenger enn 30 minutter av gangen. Ikke sov med ringen på. Hvis bruk 
av ringen medfører smerte, kulde, blåmerker eller misfarging av penis, fjern ringen straks. Hvis du er i tvil, 
kontakt lege. 
Penis kan føles litt kald og få en blålig farge, dette er helt normalt. Noen ganger kan røde flekker oppstå, dette skyldes 
for mye trykk, og flekkene forsvinner raskt. Fordi stivheten blir opprettholdt foran ereksjonsringen, kan penisroten 
være mer fleksibel, noe som ikke skal hindre samleie.  
 
FORSIKTIGHETSREGEL: Erektil dysfunksjon kan ha en underliggende årsak som muligens enkelt kan behandles. 
Det er derfor tilrådelig å oppsøke legen og fortelle om bruken av penispumpen. Bruk av dette systemet bør diskuteres 
ved følgende tilstander: priapism (ereksjonstid som varer mer enn 4 timer), leukemi, blødersykdom, antikoagulerende 
medisin, spinaltumor, enkelte penisskader, sickle celle anemi. Alkohol eller narkotika bør ikke bukes sammen med 
dette systemet. 
 
Garanti: Systemet har 1 års garanti fra kjøpsdato. Ereksjonsringene leveres uten garanti. Ringene blir mindre 
elastiske etter hvert. Ved behov for forbruksmateriell, problemer med systemet eller råd, send en e-post til 
post@quintet.no. Ereksjonsringer kan kjøpes på nettet hos www.quintet.no.  

 

 

 
VANLIGE PROBLEMER 

PROBLEM SANNSYNLIG ÅRSAK LØSNING KOMMENTARER 

Ingen ereksjon Dårlig forsegling-ingen vacuum Mer gele, bedre trykk, trim pubis 
hår 

Problem løser seg når du blir mer 
vant med systemet 

Delvis ereksjon For stor sylinder Prøv flere sylinder ringer Problemet løser seg ofte med bruk 

Tap av ereksjon etter  
5-10 minutter 

Utilstrekkelig trykk fra 
ereksjonsring 

Bruk mindre eller to ringer Problem løser seg ofte med bruk 

Hudstramning rundt 
pungen 

Gele på pungen, feil pumping Fjern gele, bruk sylinder ring Problem løser seg ofte med bruk 

Smerte ved pumping For rask pumping Saktere pumping Problemet løser seg ofte med bruk 

Smerte fra ringen Ereksjonsring for liten Bruk større ring  

Smerte ved 
ejakulasjon 

Lange perioder med 
avholdenhet  

Fortsett å bruke systemet Oppsøk lege dersom smerten 
vedvarer 

Rødhet, irritasjon eller 
blåmerker 

For rask pumping, overpumping Saktere pumping, færre trykk på 
pumpen 

Oppsøk lege dersom problemet 
vedvarer utover de første 
utprøvingene 
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